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Godt nytår! Her er i uddrag Khelaghars nytårshilsen: 
 
"Kære venner, 
 
her ved årets udgang, med den festlige og højtidelige stemning i luften, 
ønsker vi at takke jer for jeres tro på vores projekt og for at gøre os i 
stand til at gøre en betydelig forskel i nødstedte børns liv fra den 
upriviligerede del af samfundet. 
Alle os fra Khelaghar er jer dybt taknemmelig for al jeres hjælp. 
 
85 børn bor i øjeblikket på hjemmet – vi giver dem føde og husly, 
almindelig uddannelse og anden praktisk træning, medicin og alt 
andet, der hører til en tryg og værdig opvækst – gratis. 
Det er opløftende at bemærke deres fremskridt i skolen såvel som på 
andre områder. 
 
Vi har nu et computerrum med 10 computere, hvoraf de 8 er en gave 
fra Danmark. Det har været et stort fremskridt. Alle børnene lærer at 
benytte dem og er meget entusiastiske. 
  
Alle børnene har netop også bestået deres eksamener og er således 
klar til at rykke en klasse op. Dette er en stor glæde for alle. 
11 elever har bestået 8.kl., som er den sidste klasse på Khelaghar, og 
de må derfor nu fortsætte deres skolegang andetsteds. 5 har valgt at 
fortsætte i deres egen landsby, mens vi har hjulpet 6 med at få plads på 
skoler udenfor. 
Vi tilbyder altid økonomisk hjælp til børn, der må forlade Khelaghar, 
men som gerne vil fortsætte deres skolegang. 
Vi støtter således i øjeblikket 14 tidligere Khelaghar-børn med både 
kortere- og længerevarende uddannelser, men dette tal stiger måske til 
25, når det nye skoleår starter.  
Vi støtter også 6 lokale landsbybørns uddannelse, og derudover 
tilbyder vi et dagligt morgenmåltid / en morgenklasse for små 
landsbybørn. 
Gennem vores Outreach Programme, sponsoreret af Verdens Børn 
faddere, støtter vi endelig 59 særligt udsatte børn fra forskellige lokale 
skoler. 
 
I januar har vi optaget 11 nye børn på Khelaghar, hvilket betyder, at vi 
får brug for mere plads... og flere sponsorer. 
.." 
 
Hjælp til lokalsamfundet: Khelaghar ønsker at hjælpe lokalt, så godt 
man kan. Også for at lære børnene om medmenneskelighed og for at 
forebygge evt. konflikter mellem det forholdsvis "rige" børnehjem og 
de ekstremt fattige omgivelser. 
Dette sker gennem mange forskellige tiltag, såsom det nævnte daglige 
tilbud om morgenmad til de fattigste mindre børn i området samt 
Outreach Programme. Men der er også bl.a. tale om tøj, der bliver 

Piger på vej til undervisning.. 

Drenge på vej til undervisning.. 

..men man skal passe godt på hinanden! 

Man må godt slås, for sjov.. 



indkøbt og distribueret til lokale trængende, samt undervisning af de 
lokale i syning, vævning og andre håndværk. 
 
Særlige aktiviteter: Hvert år afholdes der Sportsdag, Børnenes Dag, 
Lærernes Dag, en Mindedag for de døde og bortgangne, samt to 
højtidelige fester. Khelaghar er en sekulær organisation – der bliver 
ikke fokuseret på nogen religion. Festerne er derimod baseret på 
kontakten med naturen.  
Forårsfesten bliver der set frem til hele året. Efter vinteren bliver 
foråret budt velkommen med sange, dans og masser af farver. Der 
kommer altid mange mennesker fra nær og fjern for at se børnene 
optræde og for at tage del i festlighederne. 
Deres anden store festlighed er Træplantningsceremonien, som finder 
sted i monsoontiden. Det er en ceremoni, der søger at opfordre til 
beskyttelse af miljøet. 
 
".. 
Sommeren på Khelaghar er udmattende. Det bliver meget varmt, men 
udover heden, så er det manglen på vand, som udfordrer os mest. På 
grund af uhæmmet udvidelse af bebyggede områder, brug af for mange 
dybtgående brønde i markområder samt fældning af mange træer, er 
vandniveauet i hele lokalområdet sunket markant de seneste år. Vores 
hånd- og motorpumper virker ikke, vegetationen tørrer ud, 
vandtankene tørrer ud... sommeren er en svær tid at komme igennem. 
Da monsoonen ko,m fejrede vi dette med vores træplantningsceremoni. 
Regnen bringer altid nyt liv og stor lettelse… 
 
I efteråret blev vi tvunget til at bygge et midlertidigt ekstra 
klasseværelse ovenpå en af vores bygninger, som blev tilføjet en 
udvendig trappe. Vi får brug for et andet snart.. 
Adskillige skoler har besøgt os - én skole kommer hvert år for at 
foretage miljøundersøgelser. 
.." 
 
2012: Verdens Børn vil i den nærmeste fremtid prøve via fundraising 
at skaffe 250.000 kr. til at dække Khelaghars omkostninger til større 
sovefaciliteter til både piger og drenge, sygerum, stabsrum, ekstra 
klasseværelse, samt mur omkring området. 
Lige så vigtigt bliver det at skaffe faddere til de 20, der pt. ingen fadder 
har, samt til endnu 10-20 børn, når de nye faciliteter er på plads. 
Det bliver udfordrende, men skulle det lykkes, vil vi have skabt et nyt, 
stærkt fundament for de kommende år på Khelaghar. 
 
Mange tak for jeres hidtidige støtte til et beundringsværdigt børnehjem.  
 

Med venlig hilsen 
For Khelaghar og Verdens Børn 
Flemming Løfgren Wakabayashi 

 
 
 
 
VÆRD AT HUSKE PÅ: 
Ca. 20 børn på Khelaghar mangler en fadder.  
De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller kolleger har 
fortalt dem om Verdens Børn. 

Øvning til forårsfestivalen 

Et af de nye klasseværelser 

Frikvarter 

Farvel og tak for nu! 
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